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Dotyczy postępowania nr II/TIE/ZDZB/2016 

Łódź dnia 04.04.2016 

PROTOKÓŁ Z WYBORU 

najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności 

W dniu 24 marca 2016 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy na  wychowawcę/wychowawców w dwóch 
świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: 
1. „Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39; 
2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14b. 
w ramach Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Łódzkiego 2014 – 2020. 

 

 Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.tie.com.pl oraz wysłano za pomocą poczty 

elektronicznej do sześciu podmiotów: 

 Beata Skalska, e-mail: beatawes@tlen.pl; 

  Inga Wroniak, e-mail: ingaw1@o2.pl; 

 Agnieszka Mirowska, e-mail: mirowskaaga@wp.pl; 

 Łukasz Matecki, e-mail: lukasz.matecki@onet.pl; 

 Antoni Markiewicz, e-mail: jIb1910@wp.pl; 
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 Paulina Matecka, e-mail: kacprzakp85@gmail.com. 

 

 ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 01 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00. 

 

 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 

b) Andrzej Gruszczyński – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

c) Jakub Król – Sekretarz. 

 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 04 kwietnia 2016 r. 

 Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową: 
     

Nazwa oferenta Kwota za 
godzinę brutto 

[PLN]  

Termin i sposób 
dostarczenia oferty 

Antoni Markiewicz, ul. Pstrowskiego 6,  

92-109 Łódź 

14,00  

e-mail 31.03.2016 r.  

Łukasz Matecki, ul. Armii Krajowej 80 m. 27,  

94-046 Łódź 

 

15,00 

osobiście 31.03.2016 r.  

Agnieszka Mirowska, ul. Skury-Skoczyńskiego 1 

m.2, 91-819 Łódź 

 

14,00 

osobiście 01.04.2016 r. 

godz. 15:15  
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 Kryteria oceny: 

1. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt  
dla kryterium wyboru oferty, według następującej zasady: 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę  

wg ww. wzoru. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach wyszczególnionych w treści niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca 

spełnił. 

 Złożone oferty spełniały kryteria obligatoryjne. Najkorzystniejszą ofertą była oferta Pani Agnieszki Mirowskiej oraz Pana Antoniego 

Markiewicza; 

 Zamawiający poinformował telefonicznie wszystkich oferentów o wynikach postępowania i zaprosił na rozmowy. 

 W dniu 4 kwietnia odbyły się rozmowy z ww. oferentami: 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 

 x 100 pkt 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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Pani Agnieszka Mirowska wyraziła dalszą chęć współpracy z Zamawiającym i zadeklarowała dyspozycyjność w wymiarze 80 godzin 

miesięcznie oraz przyjęła miejsce pracy jako wychowawca w świetlicy środowiskowej w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39; 

Pan Antoni Markiewicz zrezygnował ze stanowiska wychowawcy; 

Pan Łukasz Matecki wyraziła dalszą chęć współpracy z Zamawiającym i zadeklarowała dyspozycyjność w wymiarze 80 godzin miesięcznie 

oraz przyjął miejsce pracy jako wychowawca w świetlicy środowiskowej w Łodzi, ul. Łanowa 14b; 

 Zamawiający postanowił ponowić postępowanie w formie zapytania ofertowego, gdyż wymiar czasu pracy zaoferowany przez oferentów 

nie zabezpieczy pełnego etatu wychowawcy w każdej ze świetlic. 

Protokół sporządził: Jakub Król  

 Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 

2. Zastępca przewodniczącego Komisji…………………………………….. 

3. Sekretarz…………………………. 


